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هؿایثهای هكهىل و ٠ملکكؾهای هبحکكايه ؾق هىشىؾات ليؿه وشىؾ ؾاقؾ که
ياٌی ال واؼحاق هاؾی و ه٥می يیىث .اوحًاؾ وی به ٬ا٠ؿه ;هٙ١ی ٌیء
هىشىؾ ؾاقای
يمیجىايؿ ٨ا٬ؿ آو باٌؿ :اوث و يحیصه هیگیكؾ که ظیات ال شايب
ّ

ظیات هاوقائی به هىشىؾات هاؾی ؾاؾه ٌؿه اوث .به ِىقت کلی هیجىايین
بگىیین بكهاو هؿایث ،ج٭كیكی بؿی ٟاوث که ؾق ٘ی ٧بكاهیى ٤ایثًٌاؼحی ٬كاق
هیگیكؾ.
کلیذواژهها :بكهاو هؿایث ،بكهاو يٝن ،بكاهیى ٤ایثًٌاؼحی٨ ،ؽك قالی.
همذهه

هٙهكی ؾق آذاق ؼىؾ به بكاهیى اذبات وشىؾ ؼؿاويؿ جىشه ویژه ؾاٌحه ،به گىيهای
که هیجىاو بكاهیى هح١ؿؾی همچىو ٙ٨كت ،يٝن ،ؼل ٫و ؼل٭ث ،هؿایث،
هعكک اول ،اهکاو و وشىب و ِؿی٭یى قا ؾق آذاق وی بكٌمكؾ ٕبكای يمىيه يک:.
لاهؿی .ٔ0722 ،یکی ال بكاهیى که وی به آو جىشه ؾاٌحه بكهاو هؿایث اوث.
هٙهكی ؾق باب بكهاو هؿایث بهجّ٩یل وؽى گ٩حه اوث ،به گىيهای که هیجىاو
گ٩ث هیچکه به ايؿالۀ وی به جعلیل و بكقوی بكهاو هؿایث اهحمام يؿاٌحه
اوث.
به يٝك هیقوؿ بكؼی ال هباظری که ؾق آذاق هح٭ؿم آهؿه لهیًۀ جىشه به ایى بكهاو
قا بكای هٙهكی ٨كاهن آوقؾه اوث .جحب ٟؾق کحب ظؿیری و يیم ج٩اویك قوایی يٍاو
هیؾهؿِ 1ك٨ا ؾق يهجالبالغه ٕویؿ قٔی ،ٔ0404 ،و ظؿید ه١كو ٦به جىظیؿ
هٕ٩ل اوث که هیجىاو لهیًه هٙكضٌؿو بكهاو هؿایث قا هٍاهؿه کكؾ .جحب ٟؾق
کحابهای ج٩ىیكی 2يیم يٍاو هیؾهؿ ؾق بكؼی ال آيها لهیًههای هٙكضکكؾو
بكهاو هؿایث ٬ابل هٍاهؿه اوث .ایى ج٩اویك ٠باقتايؿ ال :هجمغ البیاو في
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آیا هٙهكی ؾق هٙكضکكؾو ایى بكهاو واهؿاق هح٩کكاو ٬بل ال ؼىؾ بىؾه اوث؟
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جفطیر المرآو ،روض الجًاو و روح الجًاو في جفطیر المرآو ،المیساو في جفطیر
المرآو ،الحذریر والحًىیر ،الفرلاو في جفطیر المرآو بالمرآو و الطًة ،و يظریه
جفطیری شىاؾی آهلی که ؾق جفطیر هىظىػی ایٍاو و بكؼی ؾیگك ال آذاقٌاو
آهؿه اوث.
اها ؾق ایى هیاو ،کحاب هفاجیخ الغیب یا هماو جفطیر کبیر ٕ٨ؽك قالی،
 ،ٔ0491شایگاه و یژهای ؾاقؾ٨ .ؽك قالی ؾق ایى کحاب با ِكاظث و با جؤ کیؿ بك
بكهايی هىح٭ل به ً٠ىاو بكهاو هؿایث ،ه٭ؿهات هؽحل ٧ایى بكهاو قا ـکك
هیکًؿ .هكچًؿ هبايی و ه٭ؿهات ایى بكهاو ؾق بكؼی اظاؾید ٬ابل اوحًباٖ و
بالوالی اوث اها چًاوکه هٙهكی هیگىیؿ ٕآثار ٔ28/4 ،اولیى باق ایى بكهاو قا
به ً٠ىاو بكهايی هىح٭ل با ج٭كیكی ٨لى٩ی و جّكیط به ایًکه بكهايی هىح٭ل ؾق
اذبات وشىؾ ؼؿاويؿ اوث٨ ،ؽك قالی هٙكض کكؾ.
جحب ٟؾق کحابهای کالهی هح٭ؿم هايًؿ االػحمادات ِٕؿو ،ٔ0404 ،٪االلحصاد
فی االػحماد ٕ٤مالی ،ٔ0412 ،ججریذ االػحماد ٕ٘ىوی ،ٔ0413 ،کػف المراد
ٕظلی ،ٔ0407 ،الباب الذادی ػػر ٕظلی ،ٔ0762 ،هًاهج الیمیى فی اصىل
الذیى ٕظلی ،ٔ0402 ،دك الیمیى ٕهصلىی ،بیجأ و ايیص المىدذیى ٕيكا٬ی،
کحابهایی هايًؿ ػلن الیمیى فی اصىل الذیى ٕ٨یٓ کاٌايی ٔ0408 ،اٌاقهای به
هؿایثهای ٤كیمی ٌؿه اوث.
ؾق ایى ه٭اله ابحؿا به لهیًههای هىشىؾ ؾق قوایات اهاهیه بكای قویؿو به ج٭كیك
بكهاو هؿایث اٌاقه هیکًین .به ؾيبال آو ج٭كیك ٨ؽك قالی قا ال بكهاو هؿایث
هٙكض ؼىاهین کكؾ .وپه بكهاو هؿایث قا ؾق ٕ٨ای ٨کكی هٙهكی بیاو

] [ Downloaded from mutahharireview.ir on 2022-05-26

 ،ٔ0762يیم يٍايگك ـکكيٍؿو بكهاو هؿایث ؾق آيها اوث .بهيؿقت ؾق

مطهریپژوهی || عال اول ،ؽماسه یکن ،بهاس و جابغحاو 9911

|| 31

هیکًین .ؾق ایى بؽً ال ه٭اله ،وه ج٭كیك پلکايی ال بكهاو هؿایث هٙكض
هیکًین که هك یک يىبث به ج٭كیك ٬بلی ،ؾ٬ث بیٍحكی ؾاقؾ.
 .3پیؾیًۀ جحمیك

ٌصا٠ی ؾق ه٭الۀ ;بكهاو هؿایث و قابٙه آو با بكهاو يٝن و ٙ٨كتٌٕ :صا٠ی،
 ،ٔ0722ؾو ج٭كیك بكای بكهاو هؿایث به ؾوث هیؾهؿ< یکی ج٭كیك هبحًی بك
٠صم هىشىؾات ال هؿایث و ؾیگكی ج٭كیك هبحًی بك کاقهای ٌگ٩ث .لاهؿی ؾق
ه٭الۀ ;هٙهكی و بكهاوهای اذبات وشىؾ ؼؿإ :لاهؿی ٔ0722 ،ـیل ً٠ىاو
;بكهاو هؿایث :و ؾق ج٭كیك يٝك هٙهكی هیگىیؿ ال يٝك وی هیاو بكهاو يٝن و
هؿایث جمایم وشىؾ ؾاقؾ و بكهاو يٝن هكبىٖ به واؼحاق هىشىؾات اوث .اها
بكهاو هؿایث هكبىٖ به يعىۀ ٠ملکكؾ شايؿاقاو اوث٬ .كبايی ؾق ه٭الۀ ;بكقوی
جبییى ٠٭اليی بكهاو يٝن ال ؾیؿگاه آیثالله هٙهكی٬ٕ :كبايی ٔ0727 ،ـیل بعری
با ً٠ىاو ;اِل هؿایث ؾق جکمیل بكهاو يٝن :به ج٩اوتهای بكهاو يٝن و بكهاو
هؿایث ال ؾیؿگاه هٙهكی هیپكؾالؾ و هیگىیؿ بكهاو يٝن به واؼحاق هىشىؾات
هیپكؾالؾ و بكهاو هؿایث به ٠ملکكؾها و ١٨الیثهای شايؿاقاو٬ .ؿقؾاو ٬كاهلکی
ؾق ه٭الهای با ً٠ىاو ;اذبات ؼؿا ؾق ٬كآو کكین٬ٕ :ؿقؾاو ٬كاهلکی ٔ0782 ،ـیل
که ٨٭ٗ به واؼحاق جىشه ؾاقؾ ؾق بكهاو هؿایث به ظكکث و هؿایث به وىی هؿ٨ی
ؼاَ هن جؤ کیؿ ٌؿه اوث .پىققووحایی ؾق ه٭الهای با ً٠ىاو ;بكقوی بكهاو
يٝن ال هًٝك ايؿیٍمًؿاو اوالهی ه١اِكٕ :پىققووحایی ٔ0782 ،و ابكاهیمی ؾق
ه٭الۀ ;بكهاو يٝن ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكیٕ :ابكاهیمی ٔ0724 ،ؾق هٙلبی کىجاه
به جمایم بكهاو هؿایث و بكهاو يٝن ال ؾیؿگاه هٙهكی اٌاقه هیکًًؿ و ج٩اوت
اِلی ایى ؾو بكهاو قا ایى هیؾايًؿ که بكهاو يٝن به واؼحاق و يٝن واؼحماو
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بعری با ً٠ىاو ;بكهاو هؿایث و ً٠ایث ،:جىٔیط هیؾهؿ که ٠الوه بك بكهاو يٝن
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هىشىؾات هیپكؾالؾ ولی بكهاو هؿایث به ٠ملکكؾهای شايؿاقاو جىشه ؾاقؾ.
قاهیى ؾق ه٭الۀ ;اقجباٖ و جمایم بكهاو يٝن با بكهاو ٤ایی و يٝام اظىى وشىؾ:
ٕقاهیى ٔ0721 ،ه١ح٭ؿ اوث هٙهكی هیاو بكهاو يٝن و بكهاو هؿایث جمایم ٬ائل
اوث و بكهاو يٝن قا ياٜك به هماهًگی واؼحماو هىشىؾات هیؾايؿ .ؾق ظالی
که ؾق بكهاو هؿایث ٠الوه بك ایى واؼحاق هًٝن ،هؿایثها و قاهًماییهایی هن
ؾق ١٨الیثهای شايؿاقاو ؾیؿه هیٌىؾ .يگاقيؿگاو ایى ه٭اله بكهاو هؿایث قا
ج٭كیكی ال بكهاو ٤ایی هیؾايًؿ.
با جىشه به بكقویهای ِىقتگك٨حه ؾق ه٭االت هؽحل ٧هیجىايین بگىیین اکرك
آيها ؾق ایى لهیًه بهاؼحّاق ٨٭ٗ اٌاقههایی به بكهاو هؿایث ؾاقيؿ .البحه ٌصا٠ی
ٕ ٔ0722و١ی ؾاٌحه به ج٭كیك شاهٟجكی ال بكهاو هؿایث اٌاقه کًؿ و به يىبث
ؾیگك آذاق هٙالب جّ٩یلیجكی قا بیاو کكؾه اوث .اها هیچ ه٭الهای وشىؾ يؿاقؾ
که یکصا و هحمكکم و با ایى جّ٩یل به بكهاو هؿایث پكؾاؼحه باٌؿ .همچًیى ،ؾق
ایى ه٭اله لهیًه های جاقیؽی بكهاو هؿایث ؾق وًث اوالهی و هیماو واهؿاقی
هٙهكی به وًث اوالهی بكقوی ٌؿه اوث .ج٭كیكهای هؽحل ٧بكهاو هؿایث که
به ِىقت پلکايی و گام به گام و ؾق ٬الب واؼحاق هًٙ٭ی هٙكض هیٌىؾ ،شًبۀ
يٍؿه اوث.
 .2صهیًههای هىجىد دس سوایات بشای جمشیش بشهاو هذایث
 .3 .2بشهاو هذایث با يظش به يهجالبالغه

ظٕكت ٠لی ٕ ٔٞؾق ؼٙبههای هؽحل ٧يهجالبالغه ال ٬بیل ؼٙبههای ،067
 062و  082به ٠صایب و ٌگ٩حیهای ؼل٭ث و همچًیى به هٙالبی که لهیًهوال
هٙكضکكؾو بكهاو هؿایثايؿ ،اٌاقه هیکًًؿ .ؾق ؼٙبه  067به هكاظل
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ٌکلگیكی و جکاهل ي٩ٙه و شًیى اٌاقه ٌؿه ،و ایًکه شًیى و٬حی ؾق قظن هاؾق
٬كاق ؾاقؾ جىايایی ًٌیؿو و پاوػگىیی به هیچ ؾ٠ىجی قا يؿاقؾ .شًیى ؾق هًگام
جىلؿ يمیؾايؿ به کصا آهؿه اوث و يمیؾايؿ که بایؿ ال ویًه هاؾق ٌیك بًىٌؿ.
همچًیى٘ ،كی٭ۀ يىٌیؿو ٌیك ال ویًه هاؾق قا يمیؾايؿ و به او آهىلي ؾاؾه يٍؿه
اوث .ؾق اؾاهه ظٕكت ٕ ٔٞبكای ٘كض و اذبات هؿ٠ای ؼىؾ پكوٍی قا هٙكض
هیکًًؿ و هی٨كهایًؿ :ایى هؿایثها ال شايب چه کىی اوث؟ هؿایث و
٠ملکكؾ شًیى يمیجىايؿ ياٌی ال آهىلي ٤یك به او باٌؿ .چىو ؾق ؾوقاو شًیًی،
يه چیمی هیًٌىؾ و يه هیجىايؿ به کىی پاوػ ؾهؿ ،و کال اهکاو آهىلي ؾق ایى
هكظله هًح٩ی اوث .ؼىؾ شًیى هن به ایى کاق ٠لن يؿاقؾ .چىو يمیؾايؿ ؾق کصا
بىؾه و به کصا آهؿه اوث< و اِال يمیؾايؿ چه چیمی بكایً ه٩یؿ و چه چیمی
بكایً هٕك اوث .جًها شىابی که هیجىاو به ایى پكوً ؾاؾ ایى اوث که ایى
هؿایث ؾق شًیى ال شايب ؼؿاويؿ هح١ال ايصام هیٌىؾ ٕيک :.ویؿ قٔی،
.ٔ974-977 :0404
ایى ٬ىمث ال وؽًاو ظٕكت ٠لی ٕ ٔٞهحٕمى بكهاو هؿایث اوث و اهکاو
اوحًحاز بكهاو هؿایث به ِىقت ج٭كیكی ابحؿایی ال آو وشىؾ ؾاقؾ .ج٭كیك
 .0هؿایثهایی ال ٬بیل يىٌیؿو ٌیك ؾق کىؾک وشىؾ ؾاقؾ.
 .9ایى هؿایثها یا ال شايب ؼىؾ کىؾک اوث یا ال شايب ؼىؾ کىؾک يیىث.
 .7اگك هؿایثها ال شايب ؼىؾ کىؾک يباٌؿ یا ال شايب ؾیگكاو اوث یا ال
شايب ؼؿاويؿ.
 .4ایى هؿایثها ال شايب ٠لن و ٨هن ؼىؾ کىؾک يیىث.
 .2ایى هؿایثها ال شايب ؾیگكاو و ال ٘كی ٫آهىلي به کىؾک يیىث.
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بكهاوگىيه آو چًیى اوث:
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 ایى هؿایثها ال ياظیه ؼؿاويؿ اوث.
 .2 .2بشهاو هذایث با يظش به سوایث هؼشوف به جىحیذ هفضل

ؾق ایى قوایث ،اهام ِاؾ ٕٔٞ ٪با اوحٍهاؾ به هّاؾی ٫هح١ؿؾی ال هؿایث ؾق
٘بی١ث ،ظیىايات و ايىاو ،آيها قا ؾلیلی بك وشىؾ ؼؿاويؿ هیؾايًؿ .يیم ،ؾق ایى
قوایث٠ ،الوه بك هّاؾی ٫هؽحل ٧هؿایث ،بیايات اوحؿاللگىيهای به چٍن
هیؼىقؾ که هیجىاو ؾق ج٭كیك بكهاو هؿایث ال آو بهكه بكؾ.
 .0اهام ِاؾ ٕٔٞ ٪ؾق ٬ىمحی ال ایى ظؿید به کاقهای ٌگ٩ثايگیم ليبىق
٠ىل ال ٬بیل ههًؿوی ؾ٬ی ٫ؾق ؼايهوالی و ٨كآوقی ٠ىل اٌاقه هیکًًؿ و ب١ؿ
چًیى اوحؿالل هیکًًؿ که ،ليبىق ٠ىل ؾق کاقها و اهىق ؼىؾ ياؾاو و شاهل
اوث .لفا بكول ا١٨ال آگاهايه ال هىشىؾی که ؼىؾي ٨ا٬ؿ آگاهی و ج٩کك اوث،
يٍاوؾهًؿۀ اقجباٖ او با هىشىؾی ٠الن و آگاه اوث که ایى اهىق و ایى هؿایثها
قا به وی الهام هیکًؿ ٕکٍی .ٔ099 :0412 ،واؼحاق اوحؿاللی و ه٭ؿهات ایى
اوحؿالل به ٌکل لیك اوث:
 .0هؿایثهایی ؾق ليبىق ٠ىل وشىؾ ؾاقؾ.
 .9ایى هؿایثها یا ال شايب ليبىق ٠ىل اوث یا ال شايب ؼؿاويؿ.
شاهل اوثٔ.
 ایى هؿایثها ال ياظیه ؼؿاويؿ اوث.
 .9اهام ِاؾ ٕٔٞ ٪ؾق شای ؾیگكی با هٙكضکكؾو ایى پكوً که ;هكا٬بثها و
يیالهای هؽحل ٧يىلاؾ چگىيه بك٘ك ٦هیٌىؾ؟ :ؾق ِؿؾ اذبات ؼؿاويؿ هىحًؿ.
ایٍاو هی٨كهایًؿ بك٘كٌ٦ؿو ایى يیالها یا يحیصه اهمال و بیبكياهگی و ؼىؾ به
ؼىؾی اوث یا يحیصه ج٭ؿیك و هؿ٨مًؿی .اها اگك اهمال و جؿبیكيکكؾو با٠د
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ایصاؾ جؿبیك و يٝن باٌؿ ،يحیصه ج٭ؿیك و هؿ٨مًؿی ؾق کاقها بایؿ اٌحباه و
ياهماهًگی باٌؿ .ایى هٙلب بالٕكوقه و با ايؿک جىشهی قوٌى هیٌىؾ .په
هكا٬بث ال يىلاؾ و ق ٟ٨يیالهای وی يحیصه ج٭ؿیك و جؿبیك الهی اوث ٕکٍی،
 .ٔ21 :0412با يٝك به ایى وؽًاو و ؾق يٝك گك٨حى آيچه ؾق يهجالبالغه آهؿه بىؾ
هیجىاو اوحؿاللی جكکیبی واهاوؾهی کكؾ:
 .0هؿایثهایی ؾق يىلاؾ وشىؾ ؾاقؾ ٕيهجالبالغه و جىظیؿ هٕ٩لٔ.
 .9ایى هؿایثها یا ياٌی ال اهمال اوث یا ياٌی ال جؿبیك ٕجىظیؿ هٕ٩لٔ.
 .7ایى هؿایثها ياٌی ال اهمال يیىث ٕجىظیؿ هٕ٩لٔ.
 .4ایى هؿایثها ياٌی ال جؿبیك اوث ٕجىظیؿ هٕ٩لٔ.
 .2ایى هؿایثهای ياٌی ال جؿبیك یا ال شايب ؼىؾ يىلاؾ اوث یا ال شايب ؼىؾ
يىلاؾ يیىث ٕيهجالبالغهٔ.
 .6اگك ایى هؿایثها ال شايب ؼىؾ يىلاؾ يباٌؿ یا ال شايب ؾیگكاو اوث یا ال
شايب ؼؿاويؿ ٕيهجالبالغهٔ.
 .3ایى هؿایثها ال شايب ٠لن و ٨هن ؼىؾ کىؾک يیىث ٕيهجالبالغهٔ.
 .8ایى هؿایثها ال شايب ؾیگكاو و آهىلي به کىؾک يیىث ٕيهجالبالغهٔ.
هٕ٩لٔ.
 .7بشهاو هذایث دس ايذیؾۀ فخش ساصی

٨ؽك قالی ؾق الحفطیر الکبیر ه١ح٭ؿ اوث ؾق آیات هؽحل٩ی بكهاو هؿایث ؾق
اذبات ِاي ٟاوح٩اؾه ٌؿه اوث ٕ٨ؽك قالی<098/70 <23/99 ،0491 ،
 .ٔ976/91 <942/03 <209/94بیايات و ج٭كیكهای وی ـیل آیات هؽحل٧
ج٭كیبا ٌبیه به هن و به ِىقت هصمل و هّ٩ل آهؿه اوث .اوح٩اؾه ال ج١بیكاجی
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همچىو ;ظصث٨ٕ :ؽك قالی; ،ٔ09/70 :0491 ،اوحؿالل٨ٕ :ؽك قالی:0491 ،
 ٔ23/99و ;ؾلیل٨ٕ :ؽك قالی ،ٔ942/03 :0491 ،و ج٭كیكات بكهايی که وی
٠كٔه کكؾه گىیای ایى هٙلب اوث که وی بكهاو هؿایث قا به ً٠ىاو بكهايی
هىح٭ل هؿ يٝك ؾاٌحه و به آو جّكیط کكؾه اوث .او ه١ح٭ؿ اوث ایى اوحؿالل
واظؿ ؾق آیات هح٩اوت به پیاهبكاو هؽحل ٧ؼٙاب ٌؿه اوث .ؾق آیه  21وىقه ٘ه،
ظٕكت هعمؿ َٕٔ ،ؾق آیات ؾوم و وىم وىقه اال٠لی ،ظٕكت هىوی ٕ ،ٔٞو
ؾق آیه  38الٍ١كاء ،ظٕكت ابكاهین ٕ ٔٞهؽا٘ب ایى اوحؿالل هىحًؿ.
٨ؽك قالی با جمایم ٬ائلٌؿو هیاو ؼل٭ث و هؿایث ،ؼل٭ث قا هماو جكکیب و
واؼث بؿو و ٬الب هی ؾايؿ و هؿایث قا ابؿا٬ ٞىای هؿقکه و هعكکه .ال همیى شا
ایى هٙلب قا يحیصه هیگیكؾ که ؼل ٫ه٭ؿم بك هؿایث اوث .وی ؾق اؾاهه با
اوحٍهاؾ به هرالهایی ال هؿایث ؾق ٘بی١ث ،ظیىاو و ايىاو و جؤ کیؿ بك ایى يکحه
که ایى هؿایثها يٍاوؾهًؿه يى٠ی جؿبیك و الهام الهی اوث ،ؾق ِؿؾ اذبات
ِاي ٟبكهیآیؿ ٕيک٨ :.ؽك قالی .ٔ22-23/99 :0491 ،اوحؿالل ٨ؽك قالی قا
هیجىاو ایىگىيه ج٭كیك کكؾ:
 .0ؼل٤ ٫یك ال هؿایث اوث.
 .7هؿایثها و جؿبیكهایی ؾق ٘بی١ث ،ظیىاو و ايىاو وشىؾ ؾاقؾ.
 .4اجّا ٦هىشىؾات به ایى هؿایثها یا واشب اوث یا شایم.
 .2اجّا ٦ایى هىشىؾات به ایى هؿایثها واشب يیىث.
 .6اجّا ٦ایى هىشىؾات به ایى هؿایثها شایم اوث ٕال  4و .ٔ2
هكشط اوث.
 .3اجّا ٦شایم هىشىؾات به هك هىِى٨ی ،يیالهًؿ ّ
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 .8هكشط اجّاٌ ٦ؽُ به هؿایث یا ؼىؾ ٌؽُ و پؿقي اوث یا ٤یك ؼىؾ
ٌؽُ و پؿقي.
 .2هكشط اجّاٌ ٦ؽُ به هؿایث ؼىؾ ٌؽُ و پؿقي يیىث.
 .01هكشط اجّاٌ ٦ؽُ به هؿایث ٤یك ؼىؾ ٌؽُ و پؿقي اوث ٕال  8و .ٔ2
 .00هكشط ایى اجّا ٦که ٤یك ؼىؾ ٌؽُ یا پؿقي اوث یا شىمیث اوث
یا ٤یك ال شىمیث.
 .09هكشط شىمیث يیىث.
 .07هكشط ٤یكشىن و ٤یكشىمايی اوث ٕال  00و .ٔ09
 .04ایى هكشط و هئذك ٤یكشىن و ٤یكشىمايی یا هئذك بالفات اوث یا هئذك
باالؼحیاق.
 .02ایى هكشط و هئذك ٤یكشىن و ٤یكشىمايی هئذك بالفات يیىث.
 .06ایى هكشط و هئذك ٤یكشىن و ٤یكشىمايی هئذك باالؼحیاق اوث ٕال  04و .ٔ02
 .03ایى هكشط و هئذك ٤یكشىن و ٤یكشىمايی هئذك باالؼحیاق یا واشبالىشىؾ
ؾق ـات و ِ٩ات اوث یا يیىث.
 .08ایى هكشط و هئذك ٤یكشىن و ٤یكشىمايی هئذك باالؼحیاق يمیجىايؿ
 ایى هكشط و هئذك ٤یكشىن و ٤یكشىمايی هئذك باالؼحیاق
واشبالىشىؾ ؾق ـات و ِ٩ات اوث.
ایى اوحؿالل که هبايی بىیاقی ؾق آو به کاق ق٨حه اوث ال هىئله هؿایث و جمایم
هیاو ؼل٭ث و هؿایث ٌكو ،ٞو به اذبات واشبالىشىؾ ؾق ـات و ِ٩ات ؼحن
هیٌىؾ .ایى اوحؿالل قا هیجىاو ال شهحی ي٭ٙه ٬ىت ٨ؽك قالی ؾايىث که ٨٭ٗ
به اذبات هؿایحگكی هاوقائی يمیپكؾالؾ بلکه اوحؿالل قا جا قویؿو به
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واشبالىشىؾ ؾق ـات و ِ٩ات اؾاهه هیؾهؿ .اها بایؿ جىشه ؾاٌث که قویؿو به
واشبالىشىؾ ؾق ایى اوحؿالل به هؿؾ بكهاو اهکاو و وشىب و ايٕمام آو به
بكهاو هؿایث به ؾوث آهؿه اوث .به ٠باقت ؾیگكٌ ،اهؿ جكکیبی ال بكهاو
هؿایث و بكهاو وشىب و اهکاو هىحین.
هٙهكی ؾق ي٭ل٬ىل ال ٨ؽك قالی ٨٭ٗ به اوحؿالل هؿایث وی اٌاقه هیکًؿ و
ؾق آؼك هن ٨٭ٗ هؿایحگك هاوقائی قا اذبات هیکًؿ يه واشبالىشىؾ قا ،و هیگىیؿ
وٜی٩ه بكهاو هؿایث ٨٭ٗ ؾق همیى ظؿ اوث و بكای قویؿو به واشبالىشىؾ
بایؿ ال ؾیگك ؾالیل ٨لى٩ی بهكه بكؾ.
 .4جمشیش بشهاو هذایث اص دیذگاه هطهشی

هٙهكی با هرالها و بیايات هؽحل ٧و١ی ؾق به ؾوث ؾاؾو ج٭كیكی شؿیؿ ال
بكهاو هؿایث ؾاقؾ .وی هیکىٌؿ ایى بكهاو قا بكهاو هىح٭لی ؾق اذبات وشىؾ
ؼؿا يٍاو ؾهؿ ٕآثار .ٔ439-462/4 <232-242/6 <078-82/4 ،پكاکًؿگی،
جّ٩یل و اشمال و ؾق هن جًیؿگی بیايات جمریلی و اوحؿاللی هٙهكی ؾق
ؼّىَ بكهاو هؿایثٔ ،كوقت پكؾاؼحى ؾ٬ی ٫به ایى بكهاو و به ؾوث ؾاؾو
ِىقتبًؿیهای اوحؿاللی ال آو قا هٍؽُ هیکًؿ .ؾق ایى ٬ىمث به ِىقت
وپه ياٜك به ایى ج٭كیك اٌکاالجی قا هٙكض هیکًین و با پاوػؾاؾو به ایى
اٌکاالت به ج٭كیك ؾوم هیقوین .ؾق هكظله ب١ؿ ،اٌکاالت ياٜك به ج٭كیك ؾوم قا
ـکك ؼىاهین کكؾ و با پاوػ به ایى اٌکاالت ج٭كیك يهایی قا بیاو هیکًین.
 .3 .4جمشیش اول

ایى ج٭كیك ٌاهل چهاق ه٭ؿهه اوث:
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٠ .0الوه بك ايحٝام و اج٭او واؼحماو هىشىؾات يى٠ی هؿایث هكهىل ؾق
٠ملکكؾ آيها وشىؾ ؾاقؾ.
 .9هك ه١لىلی ٠لحی ٕا٠ن ال ٠لث ٨ا٠لی و ٠لث ٤اییٔ ؾاقؾ.
٠ .7لث ایى هؿایث یا ؼىؾ هىشىؾاتايؿ یا هىشىؾی ٤یك ال آيها.
٠ .4لث ایى هؿایث ؼىؾ هىشىؾات يیىحًؿ.
٠ لحی بیكويی ٤یك ال ؼىؾ هىشىؾات ایى هؿایث قا ایصاؾ کكؾه اوث.
هقذهۀ اول :لائؿ بك ايحٝام و اج٭او واؼحماو هىشىؾات يى٠ی هؿایث هكهىل ؾق
٠ملکكؾ آيها وشىؾ ؾاقؾ .آيچه ؾق ج٭كیك بكهاو يٝن ،ظؿ ووٗ ٬كاق هیگیكؾ
واؼحاقهًؿی ،اج٭او و اظکام هىشىؾات اوث .ؾق بكهاو يٝن ال ايحٝام و
واهاوهًؿی هىشىؾات و ایًکه ؼللی ؾق واؼحاق آيها يیىث به وشىؾ ياٜن و
يٝنؾهًؿه پی هیبكین .اها ؾق بكهاو هؿایث ال وشىؾ یک وكی هؿایثهای
هكهىل که لائؿ بك واؼحماو هىشىؾات اوث به هؿایحگك پی هیبكین .هٙهكی
بكای جبییى و يٍاوؾاؾو ایى يى ٞهؿایثها به اِىلی چىو ايٙبا ٪با هعیٗ ٕآثار،
 ٔ019-010/4و جكهین واؼحاق ٕآثار ٔ222/6 ،و همچًیى هرالهای هح١ؿؾ ؾیگك
ٕيک :.هىقیىى <0728 ،يک :.هحكلیًگ ،بیجأ ؾق ظیىايات و شايؿاقاو اٌاقه
اوث ٕآثار.ٔ242/6 ،82/4 ،
هقذهۀ دوم :هك ه١لىلی ٠لحی ؾاقؾ .ایى ه٭ؿهه ياٜك به اِل ٠لیث اوث<
٠لث ٨ا٠لی ياٜك به گفٌحه و ٬بل ال جع٭ ٫ه١لىل اوث ؾق ظالی که ٠لث ٤ایی
گىیا ياٜك به آیًؿه اوث و ه١لىل با هؿ يٝك ؾاٌحى آو و ظكکث به ومث آو
هحع٭ ٫هی ٌىؾ .ؾق پیؿایً شماؾات و ٤یكشايؿاقها هىشبات ٬بلی و ٠لث
٨ا٠لی ؾق جع٭ ٫کاهل و ِؿ ؾق ِؿی آيها ي٭ً ؾاقؾ اها ؾق شايؿاقاو ٨٭ٗ
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گفٌحه يیىث که ؾق جع٭ ٫آيها ي٭ً ؾاقؾ ،بلکه آیًؿه هن ؾق ایى جع٭ ٫هئذك
اوث .یً١ی گفٌحه ٌیء قا جا یک شایی قوايؿه اوث و جا ظؿی آو قا جع٭٫
بؽٍیؿه ولی بكای اؾاهه قاهٌ ،یء بك وك ؾوقاهی ٬كاق گك٨حه اوث و بایؿ ؾوث به
ايحؽاب بميؿ .آیًؿه ؾق وا٠ ٟ٬لث ٤ایی اوث و گفٌحه ٠لث ٨ا٠لی .لفا ؾق جع٭٫
اٌیای ٤یكشايؿاق ٨٭ٗ ٠لث ٨ا٠لی ي٭ً ؾاقؾ و ؾق جع٭ ٫هىشىؾات شايؿاق ،هن
٠لث ٨ا٠لی و هن ٠لث ٤ایی ي٭ً ؾاقؾ ٕآثار.ٔ220/6 ،007-000/4 ،
هقذهۀ سىم٠ :لث ایى هؿایث یا ؼىؾ هىشىؾاتايؿ یا هىشىؾی ٤یك ال آيها.
ایى ج٭ىیمی ذًایی و ظّكی ٠٭لی اوث و ال لعا ٚهًٙ٭ی ظالث وىهی
هحّىق يیىث.
هقذهۀ چهارم :ایى هؿایث ال شايب ؼىؾ هىشىؾات يیىث .هرالهایی که
هٙهكی ؾقباقۀ هؿایثهای هكهىل ؾق شايؿاقاو هٙكض هیکًؿ به گىيهای اوث که
ؼىؾ هىشىؾات ؾق هؿایثهای هكهىل ي٭ٍی يؿاقيؿ .یً١ی با ٬ؿقت ٨کك و
جّمینگیكی ایىگىيه ا١٨ال ال آيها ِاؾق يمیٌىؾ< هرال ؾق کاقهای ابحکاقی که
ولىلهای ايىاو ايصام هیؾهًؿ وه ٨كْ هحّىق اوث .يؽىث ایًکه،
واؼحماو هاٌیًی ولىلها بكای هؿایث آيها کا٨ی باٌؿ .ؾوم ایًکه ،ایى
و ایى هؿایثها به وویلۀ ؼىؾٌاو ايصام هیٌىؾ .وىم ایًکه ،يیكو یی هكهىل و
هاوقائی وشىؾ ؾاقؾ و ایى ولىلها قا به ِىقت هىح٭ین به يعىی ٤یك ال ٘كی٫
٠٭ل و اؾقاک قهبكی هیکًؿ ٕآثار.ٔ224/6 ،
٨كْ اول هكؾوؾ اوث .چىو هاؾه ابحکاق يؿاقؾ و آيچه ؾاقای ابحکاق اوث و ایى
هؿایث هكهىل قا هیجىاو هكبىٖ به آو ؾايىث ظیات اوث ٕآثار.ٔ000-001/7 ،
وی هرالی قا هٙكض هیکًؿ .هاٌیى جكشمه يهایحا هیجىايؿ آيچه قا بكای آو جًٝین
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کكؾهايؿ و ال ٬بل بكياههقیمی ٌؿه اوث ايصام ؾهؿ .یً١ی به الای هك کلمه یا
شملۀ ٨اقوی یک کلمه یا شملۀ ايگلیىی قا بگىیؿ و چًیى يیىث که هرال هكؾؾ
ٌىؾ که آیا وا١٬ا هًٝىق گىیًؿه ایى بىؾه اوث یا چیم ؾیگكی .چىو هاٌیى
واؼحماو هاؾی ِّك ٦اوث و چًاوکه گ٩حه ٌؿ هاؾه ابحکاق يؿاقؾ اها ؾق
هىشىؾات ؾاقای ظیات هیبیًین که جمام بكياهه ال ٬بل جًٝین يٍؿه و آيها بك وك
ؾوقاهیهایی ٬كاق هیگیكيؿ که هصبىقيؿ ج٥ییك کًًؿ و ؼىؾٌاو قا با ٘بی١ث و٫٨
ؾهًؿ .یً١ی به ؾلیل هى١٬یث بیكويی هىشىؾ ليؿه ظكکث ؼىؾي قا ج٥ییك هیؾهؿ
ٕآثار٨ .ٔ004-007/4 ،كْ ؾوم هن با٘ل اوث .چىو هیچ ٌکی يیىث که ایى
ولىلها ؾاقای ٠٭ل و ايؿیٍه و يٝام ج١لین و ج١لن و يٝاهی هايًؿ يٝام ايىاوها
يیىحًؿ .په ایى هؿایثها ال شايب ؼىؾ هىشىؾات يیىث ،بلکه ایى قاهًماییها
بكای هىشىؾات ليؿه ؾلیل بك وشىؾ قاهبلؿ و هؿایحگكی به وویله يیكوی هكهىلی
اوث که هىشىؾات قا هؿایث هیکًؿ ٕآثار.ٔ224/6 ،
يحیجه٠ :لحی بیكويی ٤یك ال ؼىؾ هىشىؾات بایؿ ایى هؿایث قا ایصاؾ کكؾه
باٌؿ .ب١ؿ ال ایًکه اذبات کكؾین که هؿایث هكهىل به ؼىؾ اٌیا هكبىٖ يیىث،
یً١ی يه به واؼحاق اٌیا هكبىٖ اوث و يه ؾال بك وشىؾ ٬ىۀ ٠ا٬له ؾق آو ٌیء
ایى هؿایثهای هكهىل قا ا٠مال هیکًؿ.
 .2 .4اؽکاالت ياظش به جمشیش اول

ؾق کحاب جىدیذ ،که ظاِل وؽًكايیهای هٙهكی اوث ،بكهاو هؿایث
بهجّ٩یل بعد و بكقوی ٌؿه اوث .ؾق ظیى ایى جىٔیعات اٌکاالجی ال ٘ك٦
ظٕاق هٙكض هیٌىؾ که هٙهكی پاوػ هیؾهؿ .جىشه به ایى اٌکاالت و
پاوػهای آيها ؾق ٨هن بهحك بكهاو هؿایث و ً٤ای هباظد هئذك اوث .ال ایىقو
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ابحؿا ایى اٌکاالت و پاوػهای آيها قا آوقؾهاین و وپه به یک وكی ال اٌکاالت
ؾیگك که ؾق هباظد و آذاق هٙهكی يیاهؿه اوث هیپكؾالین .ایى ؾوحه ؾوم ال
اٌکاالت يیم هايًؿ اٌکاالت ؾوحه اول ؾق ٨هن بهحك بكهاو هؿایث و ًٌاؼث
شایگاه و ظؿ و ظؿوؾ ایى بكهاو هئذك اوث .ؾوحۀ اول ال اٌکاالت قا اٌکاالت
پاوػ ؾاؾهٌؿه و ؾوحه ؾوم قا اٌکاالت پاوػ ؾاؾهيٍؿه هیياهین.
 .3 .2 .4اؽکاالت پاعخ دادهؽذه

اشکال اول :ایى اٌکال ؾق ه٭ؿهه اول ؼؿٌه واقؾ هیکًؿ .با ایى جىٔیط که
هؿایث ،شؿا ال يٝن و واؼحاق اٌیا يیىث .هؿایث هماو کاق و ٠ملکكؾ اٌیا و
هىشىؾات اوث که اللهۀ ٬هكی واؼحاق آيها اوث .هرال ؾق ؼّىَ اجىهبیل،
٬ائل به ؾو چیم ،یکی واؼحماو و ؾیگكی کاقکكؾي ،يیىحین بلکه کاقکكؾ اجىهبیل
قا اللهۀ ٬هكی واؼحاق آو هیؾايین.
جىاب :همکى اوث ؾق شایی کاقکكؾ یک هصمى٠ه اللهۀ ٬هكی واؼحاق آو
باٌؿ اها ایى هٙلب ؾق همه شا ِاؾ ٪يیىث .بله ؾق هرال ـکكٌؿه ایى هٙلب
ِاؾ ٪اوث اها ؾق هىشىؾات ليؿه هرالهایی وشىؾ ؾاقؾ که بهقاظحی يٍاو
هیؾهؿ ٠ملکكؾ هىشىؾات اللهۀ ٬هكی واؼحماو آيها يیىث ٕآثار.ٔ23-26/4 ،
پیچیؿهجك ال واؼحماو اجىهبیل اوث .ؾق وا ،ٟ٬ؾق ٬ؿین والوکاق بؿو قا
يمیؾايىحًؿ و آيها قا لائؿ بك واؼحماو هعىىب هیکكؾيؿ ،ؾق ظالی که اهكوله
٠لن ،کٍ ٧کكؾه اوث که جماهی اهىق و ١٨ل و اي١٩االجی که ها جعث ً٠ىاو
هؿایث هكهىل هٙكض هیکًین چیمی ٤یك ال واؼحماو پیچیؿه١٨ ،ل و اي١٩االت و
جكٌعات ٤ؿؾ يیىث .ؾق هرال لؼن که ؼىو به ِىقت هىٌمًؿ ؾق هعل ؼكاي
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هً١٭ؿ هیٌىؾ ،ؾق وإ٠ ٟ٬ى هىئىل ؾق هًگام ؼكاي و ؼىوقیمی يى٠ی کمبىؾ
قا اظىان هیکًؿ و ٌكو ٞبه جكهین و جكٌط هاؾۀ شؿیؿ هیکًؿ.
جىابِ :ك ٦واؼحماو هاؾی بكای ایى کاق کا٨ی يیىث و ایًکه ٌما
هیگىییؿ ٕ٠ى هؿ يٝك کمبىؾی قا ظه هیکًؿ ،ؾال بك وشىؾ چیمی ٤یك ال
واؼحماو هاؾی ِك ٦بؿو اوث که ها به آو ي٩ه هیگىیین و ي٩ه با بؿو اجعاؾ
ؾاقؾ و هماو بؿو اوث که اقج٭ا پیؿا کكؾه و ٌ١ىقي شمء ـات ؼىؾي ٌؿه
اوث .همیى ظهکكؾو یً١ی چیمی بیً ال هاؾه و واؼحاق ،و ؾق هك شا که
واؼحاق هاؾی بكای کاقی کا٨ی يباٌؿ اِل هؿایث ؾؼالث ؾاقؾ .وا١٬ا آیا هاٌیى
ِك ٦هیجىايؿ هايًؿ ـیٌ١ىق ؾق قاوحای هؿ٨ی ٠مل کًؿ یا ؼیك؟ البحه هیجىاو
هاٌیىهای هاؾی ِك ٦قا به يعىی بكياههقیمی کكؾ که جا ظؿی هايًؿ هىشىؾات
ـی ٌ١ىق ٠مل کًًؿ اها ؾق کاقهای ٠صیبی هايًؿ ايٙبا ٪با هعیٗ به يٝك هیقوؿ
ظحما بایؿ چیمی هايًؿ ٌ١ىق ،ظیات و ي٩ه وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ٕآثار-016/4 ،
 .ٔ013به بیاو ؾیگك ،هیجىاو گ٩ث ً٠اِك هاؾی ٨ا٬ؿ ظیاتايؿ ،و جكکیب و ١٨ل
و اي١٩ال آيها با یکؿیگك هن يهایحا با٠د ایصاؾ ؼاِیحی ٠مىهی و کی٩یحی هحىوٗ
هیاو آيها هیٌىؾ .ایى ؼاِیث ٠مىهی چیمی ٤یك ال ؼاِیث هك یک ال ً٠اِك
ؼىاَ هاؾه يؿاقؾ ٕآثار.ٔ001/7 ،
اشکال سىم :ایى اٌکال ياٜك به ه٭ؿهۀ ؾوم اوث و هىحٍکل بیاو هیکًؿ که
اِل ٠لیث بیى هاجكیالیىن و هىظؿاو پفیك٨حه ٌؿه اوث ولی هاجكیالیىثها
٠الوه بك اِل ٠لیث ٬ائل به ؾجكهیًیىن هىحًؿ و هیگىیًؿ ٠لل یکىاو ه١لىل
یکىاو به وشىؾ هیآوقيؿ .ؾق يحیصه جمام ظىاؾخ و پؿیؿههای هىشىؾ ؾق شهاو
ال ٬بل ظىاب ٌؿهايؿ با ایى ج٩اوت که ظىاب بكؼی واؾه و ظىاب بكؼی
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پیچیؿه اوث .هرال ؾق ؼّىَ ٌیئی بىیٗ و واؾه همۀ ٠للً ًٌاؼحًی اوث
ولی ؾق ؼّىَ ايىاو چىو ؼیلی پیچیؿه اوث همۀ ٠للً ًٌاؼحًی يیىث.
لفا ایًکه يٝمی ياٌی ال ٠لث و يٝن ؾیگكی ياٌی ال اقاؾه باٌؿ هًح٩ی اوث و
ؾیگك اقاؾهای ؾق کاق يیىث .چىو ٠لل یکىاو ه١لىل یکىاو به وشىؾ هیآوقيؿ<
و اگك يٝن ٠لیث قا بپفیكین ،يٝن ايحؽاب هًح٩ی اوث و چىو ايحؽاب وشىؾ
يؿاقؾ ،هؿایث هن وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث ٕآثار.ٔ82-83/4 ،
جىاب :اِل ٠لیث قا الهیىو و هاؾیىو ٬بىل ؾاقيؿ اها ؾق ؼّىَ اِل
ؾجكهیًیىن چًیى يیىث .ها ـیل اِل ٠لیث ؾو اِل ؾیگك قا اوحًحاز کكؾهاین<
ْ
یکی اِل ٔكوقت ٠لی که هیگىیؿ با وشىؾ ٠لث جاهه ه١لىل ٔكوقجا به وشىؾ
هیآیؿ و با يبىؾ یکی ال ٠لل ٔكوقجا ه١لىل به وشىؾ يمیآیؿ .ؾوم اِلی اوث که
هیگىیؿ ٠لل یکىاو ه١لىل یکىاو به وشىؾ هیآوقيؿ و ه١لىلهای یکىاو ال
٠لل یکىاو به وشىؾ هیآیًؿ .ایى اِل ؾوم ال ٬ا٠ؿۀ الىاظؿ هن ٬ابل اوحًباٖ
اوث .چىو ؾق ٬ا٠ؿه الىاظؿ گ٩حه هیٌىؾ ;ال واظؿ وا١٬ی شم واظؿ يحیصه
يمیٌىؾ ،و واظؿ هن شم ال واظؿ يحیصه يمیٌىؾ :و هیجىاو يحیصه گك٨ث که
اگك ؾو ٠لث یکىاو ؾاٌحه باٌین ه١لىلٍاو يیم یکىاو اوث و اگك ؾو ه١لىل
وؽًی ؾق ؾيیای ٤كب پفیك٨حه ٌؿه که ؾق وًث اوالهی ٨٭ٗ گكوهی ال هحکلماو
ْ
به آو ٬ائلايؿ< و آو ایًکه یا بایؿ ٔكوقت ٠لی قا بپفیكین یا اقاؾه و پفیكي هك
یک هىحلمم ايکاق ؾیگكی اوث .ؾق ظالی که ایى جّىق اٌحباهی اوث و اِل
٠لیث قا هیجىاو ٬ايىيی کلی و ٠مىهی که همۀ هىشىؾات قا ٌاهل هیٌىؾ
٬لمؿاؾ کكؾ بؿوو ایًکه هصبىق به ي٩ی اقاؾه و ايحؽاب ٌىین و ایى هىٔى ٞؾق
هىئله شبك و اؼحیاق ٬ابل جىٔیط اوث.
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هٙهكی هیگىیؿ هىئلۀ ها با هاؾیىو ؾق باب ٠لیث ،بعری ِ٥كوی اوث.
ْ
یً١ی ؾق کلیات هايًؿ اِل ٠لیثٔ ،كوقت ٠لی و ؾجكهیًیىن اؼحال٨ی يؿاقین،
بلکه بعد ها با آيها بك وك ایى اوث که آیا همیى ٠اهلهای هعؿوؾ هاؾی
هیجىايًؿ ٠لثهای کا٨ی باًٌؿ ،یا ایًها شمء ٠لثايؿ و بایؿ ٠لثهای ؾیگكی
باًٌؿ که ایى ٠لل هاؾی جعث جىؽیك و جؿبك آيها باًٌؿ ٕآثار.ٔ27-29/4 ،
اشکال چهارم :ایى اٌکال هن ياٜك به ه٭ؿهه ؾوم و هباظد ٠لیث اوث .آیا
ؾجكهیًیىن ؾق ؼّىَ هىشىؾ ليؿه هن ِاؾ ٪اوث یا يه؟ ؾق ٠لن اهكول،
ؾجكهیًیىن ابٙال ٌؿه اوث .همچًیى ،به شای ٬ايىو ٠لیث ؾق هاؾیات ٬ايىو
٠ؿم ظحمیث شایگمیى ٌؿه اوث٬ .ايىو ٠ؿم ظحمیث بكؼال ٦ؾجكهیًیىن
هیگىیؿ ٠لل یکىاو ه١لىل یکىاو به وشىؾ يمیآوقيؿ ،بلکه اظحمال ایًکه ٠لل
یکىاو ه١لىل یکىاو به وشىؾ آوقيؿ بیٍحك اوث.
جىاب :اِل ٠لیث هىئلهای ٨لى٩ی اوث يه ٠لمی .آيچه ؾق ٠لن به ً٠ىاو ٠لث
ْ
ًٌاؼحه هیٌىؾ ؾق ٨لى٩ه جعث ً٠ىاو ; ُه ّ١ؿ :ال آو یاؾ هیٌىؾ .ؾق ٠لن ،ظىاؾخ
هح١ا٬ب لهايی قا ٠لث و ه١لىل هیؾايًؿ ؾق ظالی که ؾق ٨لى٩ه ٠لث و ه١لىل
اي٩کاک لهايی يؿاقيؿ٠ .لثهای ٠لمی ؾق ٨لى٩ه ه١ؿاجی هعىىب هیٌىيؿ که

 .2 .2 .4اؽکاالت پاعخ دادهيؾذه

ؾو اٌکالی که ؾق اؾاهه آوقؾه هیٌىؾ بكگك٨حه ال اٌکاالت هیىم به بكهاو يٝن
اوث .جىشه ها به ایى اٌکاالت ال ایىقو اوث که ؾق ؾيیای ٤كب ٘ی٧
گىحكؾهای ال بكاهیى با ج٭كیكهای هؽحل ٧ـیل ;بكهاو يٝن :هًؿقزايؿ و بكهاو
هؿایث قا هن جا ظؿی هیجىاو ؾق ایى ٘ی٬ ٧كاق ؾاؾ .اها يکحهای که بیً ال ایى
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٠لث وا١٬ی ال ٘كی ٫و هصكای ایى ه١ؿات ه١لىل قا ایصاؾ هیکًؿ .لفا ٬ايىو
ْ
ؾجكهیًیىن و ٔكوقت ٠لی ؾق ٠لل هاؾی ِاؾ ٪يیىث ٕآثار.ٔ20-82/4 ،
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اهمیث ؾاقؾ ایى اوث که ـکك ایى اٌکاالت و شىاب به آيها ظؿ و ظؿوؾ و
شایگاه بكهاو هؿایث قا بهحك جبییى هیکًؿ .لفا هكچًؿ هٙهكی ایى ؾو اٌکال قا
ؾق ٔمى جىٔیعات بكهاو هؿایث هٙكض يکكؾه اها هیجىاو آيها قا به يى٠ی ؾق
آذاق هٙهكی هٍاهؿه کكؾ.
اشکال اول :هیىم ؾق ایى اٌکال هیگىیؿ شهاو ،بیً ال آيکه به هًّى٠ات
بٍكی ال ٬بیل کٍحی یا ؼايه ٌباهث ؾاٌحه باٌؿ ،به هىشىؾات ليؿه همچىو گیاه
و ظیىاو ٌباهث ؾاقؾ .بًابكایى ،به شای آيکه بكای شهاو ٠لث و هًٍؤی بیكويی
٨كْ کًین ،هیجىايین ٠لث و هًٍؤ آو قا ،همچىو هبؿأ ظیات ظیىاو و يبات،
ؾقويی بؿايین .با ایى ٨كْ بكهاو يٝن وشىؾ هاوقاء ٘بی١ث قا اذبات يؽىاهؿ کكؾ،
و هًٍؤ يٝن ٠لث بیكويی يیىث ،بلکه هايًؿ ظیات ؾاقای هًٍؤ ؾقويی اوث .يٝن
هىشىؾ ؾق ظیىايات و گیاهاو هكگم يحیصه ٘كض و جؿبیك يیىث .چىو هیچگاه ؾیؿه
يٍؿه اوث که آيها قا بك اذك ٘كض و جؿبیكٌاو واؼحه باًٌؿ .لفا يمیجىايین بگىیین
که ظیىايات و گیاهاو ظاِل ٘كض و جؿبیك باًٌؿ ٕآثار <249/0 ،پاپکیى و
اوحكول <719 :0720 ،هاوپكل ،بیجا.ٔ28 :
جىاب :هیىم جّىق کكؾه اوث که ایى اٌکال ؾق جٕاؾ با يٝكیۀ الهیىو اوث،
اِال با يٝك الهیىو ؾق جٕاؾ يیىث ،بلکه ایى اٌکال به اِالث يیكوی ظیات ؾق
شايؿاقاو اٌاقه هیکًؿ .يیكویی ؼىؾجًٝین و هؿ٨ؿاق< یً١ی يیكویی ؾق شايؿاقاو
که آيها قا به وىی ٤ایث و هؿٍ٨او پیً هیبكؾ ،بؿوو ایًکه يیكویی ال ؼاقز بك
آيها جعمیل ٌىؾ .ظیات ،يیكو یی ١٨ال ؾق ؾقوو ایى هىشىؾات اوث و ایى يیكو
به ِىقت ؼىؾکاق ؾق شهث ب٭ا و قویؿو به هؿ ٦جًٝین ٌؿه اوث .ظکمث
بال٥ۀ ؼؿاويؿ هن ایى اوث که هىشىؾات قا به وویلۀ اٙ٠ای ظیات به يعىی
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جًٝین کًؿ که به ٤ایث و هؿٍ٨او بكوًؿ ٕپاپکیى و اوحكول-717 :0720 ،
 <712آثار .ٔ242-243/0 ،ؾق وا ،ٟ٬ایى اٌکال هیىم لهیًهوال ٘كض ج٭كیكی ال
بكهاو يٝن اوث که بهٌؿت به بكهاو هؿایث يمؾیک اوث .بلکه هیجىايین
بگىیین اٌاقه به بكهاو هؿایث اوث< هیىم هیگىیؿ شايؿاقاو ؾاقای يیكوی
ؼىؾجًٝیمی ؾقويی هىحًؿ .همیى وؽى او اگك پیگیكی ٌىؾ ها قا به بكهاو
هؿایث هیقوايؿ .ایى هىشىؾ شايؿاق که يیكوی ؼىؾجًٝین ؾقويی ؾاقؾ ،ایى يیكو،
ؼىؾجًٝیمی و ایى جؿبیك و هؿایث قا ال کصا به ؾوث آوقؾه اوث؟ آیا ؼاِیث
ؼىؾجًٝیمی که ؾق ؾقوو هىشىؾات اوث بكآهؿه ال واؼحاق هاؾیٌاو اوث؟ یا
بكآهؿه ال جؿبیك و ٠٭لوقلی ؼىؾٌاو؟ ١ٙ٬ا هیچ کؿام< په بایؿ ٠اهل ؾیگكی
بیابین که ایى يیكوی ظیات و ؼىؾجًٝیمی قا به هىشىؾات ؾاؾه اوث .و٬حی ایى
٠اهل يه ياٌی ال واؼحماو هاؾی شايؿاقاو اوث و يه ياٌی ال جؿبیك و ٠٭لوقلی
آيها ،بایؿ ياٌی ال ٠اهلی باالجك ال ايىاو باٌؿ که با ٠لن و ٌ١ىق بیٍحك ایى يیكو و
ؼىؾجًٝیمی قا ؾق هىشىؾات ایصاؾ کكؾه اوث .با جىشه به ایى جىٔیعات
هیجىايین بگىیین بكهاو هؿایث٬ ،كائث پیٍك٨حهجكی ال بكهاو يٝن اوث که بكؼی
ال اٌکاالت واقؾٌؿه به بكهاو يٝن بك آو واقؾ يیىث.
هماوگىيه که ال ٘كی ٫بكهاو يٝن ٨٭ٗ هیجىاو ياٜمی بكای شهاو اذبات کكؾ،
ولی هكگم يمیجىاو ال ایى ٘كی ٫وشىؾ ؼؿاويؿ اؾیاو با جمام ِ٩ات کمالی قا
اذبات کكؾ ٕهیک ،ٔ64 :0739 ،ؾق بكهاو هؿایث يیم ٨٭ٗ هیجىايین هؿایحگكی
هاوقائی قا اذبات کًین يه ؼؿاويؿ اؾیاو قا که واشبالىشىؾ و ؾاقای جمام ِ٩ات
کمالی اوث.
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جىاب :ها بایؿ ظؿ و ظؿوؾ و شایگاه هك بكهاو قا بؿايین .هك بكهايی قوالث و
وٜی٩های ؾاقؾ< قوالث بكهاو يٝن بیً ال ایى يیىث که ؾیؿگاه هاجكیالیىثها قا
ابٙال کًؿ و يٍاو ؾهؿ که شهاو ٘بی١ث ،ه١لىل و هؽلى ٪اوث و بك اوان
جؿبیك آگاهايه و ظکیمايه به وشىؾ آهؿه اوث .اها ؾق ؼّىَ کی٩یث ـات و
ِ٩ات ایى آ٨كیؿگاق چیمی قا اذبات يمیکًؿ ٕآثار.ٔ221/0 ،
ؾق بكهاو هؿایث يیم همیى شىاب ؾاؾه هیٌىؾ< یً١ی قوالث بكهاو هؿایث
بیً ال اذبات هؿبك و هؿایحگكی هاوقائی يیىث .اها ؾق ؼّىَ کی٩یث ـات و
ِ٩ات ایى هؿایحگك که ;آیا واشبالىشىؾ اوث یا يه؟; ،:ؾاقای جمام ِ٩ات
کمالی اوث یا يه؟ :و  ...چیمی قا اذبات يمیکًؿ.
 .7 .4جمشیش دوم

اولیى ج٭كیكی که ال بكهاو هؿایث بیاو کكؾین چهاق ه٭ؿهه و یک يحیصه ؾاٌث.
اها يکحهای که بهٌؿت ههن اوث و ؾق ؼالل جىٔیعات و اٌکاالت و با جؿ٬ی٫
بیٍحك به آو قویؿین ،ایى اوث که هكچًؿ ٠لث ایى هؿایثها ؼىؾ هىشىؾات
يیىحًؿ اها ایى بؿاو هً١ا يیىث که هؿایثها به ِىقت ؾ١٨ی و بؿوو ایًکه ؼىؾ
هىشىؾات هیچ ي٭ٍی ؾاٌحه باًٌؿ ؾق آيها ایصاؾ هیٌىؾ .بلکه ؼؿاويؿ با اٙ٠ای
هؿایثها ال ٘كی ٫ؼؿاويؿ به واوٙۀ ظیاتؾاٌحى هىشىؾات ـیظیات ايصام
هیٌىؾ .ظیات چیمی ٤یك ال وشىؾ هىشىؾات يیىث ،بلکه هیجىاو آو قا
وٙعی باالجك ال هاؾه ؾق يٝك گك٨ث که ٬ىا٠ؿ ،ؼىاَ و ویژگیهای هكبىٖ به
هىشىؾات ؾاقای
ؼىؾ قا ؾاقؾ و یکی ال ایى ویژگیها ا٠مال هؿایث هىٌمًؿ ؾق
ّ

ظیات اوث ،هكچًؿ ؼىؾ هىشىؾات به آو الح٩ات يؿاٌحه باًٌؿ .په هیجىاو

] [ Downloaded from mutahharireview.ir on 2022-05-26

ظیات به هىشىؾات ،يى٠ی هؿایث هىٌمًؿ قا ؾق آيها ٬كاق ؾاؾه اوث .یً١ی ایى

مطهریپژوهی || عال اول ،ؽماسه یکن ،بهاس و جابغحاو 9911

|| 47

گ٩ث هؿایثها به وویلۀ ظیات ايصام هیٌىؾ و ظیات آو چیمی اوث که
ؼؿاويؿ به هىشىؾات اٙ٠ا کكؾه اوث.
ٌایؿ هًٍؤ بىیاقی ال اٌکاالت و اوحب١اؾهایی که ؾق ابحؿای ٘كض بكهاو
هؿایث هٙكض هیٌىؾ همیى يکحه باٌؿ .هىحٍکل ؾق يگاه ابحؿایی هیگىیؿ
جمایمی هیاو يٝن و هؿایث يیىث بلکه هّاؾی٭ی که به ً٠ىاو هؿایث گ٩حه
هیٌىؾ ،هايًؿ يٝن به واؼحاق ؼىؾ هىشىؾات بكهیگكؾؾ .اها جىشه به ایى يکحه
لٙی ٧اللم اوث که هرالهای ـکكٌؿه ؾق ظیٙه شايؿاقاو هىحًؿ< و ؾق شايؿاقاو
ها با ؾو شًبه هىاشهین< یکی شًبۀ هاؾی و ؾیگكی شًبۀ ظیاتؾاقی .ظیات ؾاقای
ویژگیهایی ال ٬بیل ابحکاق و ؼال٬یث اوث که هاؾه ایى ویژگیها قا يؿاقؾ .په
ظیات ٤یك ال هاؾه اوث ،و ٠لث بیكويی با اٙ٠ای ظیات به هىشىؾات ايىاٞ
هؿایثها و ٠ملکكؾهای هكهىل قا ؾق آيها ایصاؾ کكؾه اوث.
با جىشه به جىٔیعات ٨ى ٪اللم اوث ه٭ؿهات ؾیگكی قا به بكهاو هؿایث
أا٨ه کًین .ؾق اؾاهه ج٭كیك کاهل بكهاو آهؿه اوث.
٠ .0الوه بك ايحٝام و اج٭او واؼحماو هىشىؾات يى٠ی هؿایث هكهىل ؾق
٠ملکكؾ آيها وشىؾ ؾاقؾ.
٠ .7لث ایى هؿایث یا ؼىؾ هىشىؾاتايؿ یا هىشىؾی ٤یك ال آيها.
٠ .4لث ایى هؿایث ؼىؾ هىشىؾات يیىحًؿ.
٠ .2لحی بیكويی ٤یك ال ؼىؾ هىشىؾات بایؿ ایى هؿایث قا ایصاؾ کكؾه باٌؿ.
 .6ایى هؿایثها ال شايب ٠لث بیكويی یا هىح٭یما ایصاؾ ٌؿه یا ٤یكهىح٭ین.
 .3ایى هؿایثها ال شايب ٠لث بیكويی به ِىقت هىح٭ین ایصاؾ يٍؿه اوث.
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 .8ایى هؿایثها ال شايب ٠لث بیكويی به ِىقت ٤یكهىح٭ین و ال ٘كی٫
اٙ٠ای ظیات به شايؿاقاو ایصاؾ ٌؿه اوث.
٠ لث بیكويی با اٙ٠ای ظیات به هىشىؾات آيها قا هؿایث هیکًؿ.
 .4 .4اؽکال ياظش به جمشیش دوم

ؾقباقۀ هًٍؤ پیؿایً ظیات يٝكیات هح١ؿؾی وشىؾ ؾاقؾ که يٝكیۀ ؼل٭ث یکی ال
آيها اوث .لفا بكای ایًکه يٍاو ؾهین هًٍؤ پیؿایً ظیات ال شايب ؼؿاويؿ و به
وویلۀ ؼل٭ث اوث ،بایؿ يٝكیات بؿیلی قا که ؾق ایى ٠كِه وشىؾ ؾاقؾ ،ي٭ؿ و
ابٙال کًین .هكچًؿ هٙهكی ؾق بعد ؼىؾ بهِكاظث به يٝكیات ؾیگك ؾق
ؼّىَ يعىۀ پیؿایً هىشىؾات اٌاقه يکكؾه ،اها هٙلبی قا گ٩حه اوث که
هیجىاو آو قا هبًایی بكای هكؾوؾؾايىحى يٝكیات ؾیگك ؾايىث .وی با جمىک به
;هٙ١ی ٌیء يمیجىايؿ ٨ا٬ؿ آو باٌؿ :هیگىیؿ هاؾهای که ابحکاق و ؼال٬یث
هىشىؾ هاوقائی به
يؿاقؾ يمیجىايؿ اٙ٠اکًًؿه ظیات باٌؿ .په ظیات ال شايب
ّ

هىشىؾات ؾاؾه ٌؿه اوث که ٠هؿهؾاق هؿایثهای هىٌمًؿ اوث ،و ؼىؾ ایى
هىشىؾ هاوقائی ؾاقای ظیات و ٠الن بك کی٩یث ٠ملکكؾ ظیات و ویژگیهای آو

اوث ٕآثار.ٔ62-61/13 ،
با جىشه به پاوػ ـکكٌؿه هیجىايین ج٭كیك بكهاو هؿایث قا کاهلجك کًین:
٠ .0الوه بك ايحٝام و اج٭او واؼحماو هىشىؾات يى٠ی هؿایث هكهىل ؾق
٠ملکكؾ آيها وشىؾ ؾاقؾ.
 .9هك ه١لىلی ٠لحی ٕا٠ن ال ٠لث ٨ا٠لی و ٠لث ٤اییٔ ؾاقؾ.
٠ .7لث ایى هؿایث یا ؼىؾ هىشىؾاتايؿ یا هىشىؾی ٤یك ال آيها.
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٠ .4لث ایى هؿایث ؼىؾ هىشىؾات يیىحًؿ.
٠ .2لحی بیكويی ٤یك ال ؼىؾ هىشىؾات بایؿ ایى هؿایث قا ایصاؾ کكؾه باٌؿ.
 .6ایى هؿایثها ال شايب ٠لث بیكويی یا هىح٭ین ایصاؾ ٌؿه یا ٤یكهىح٭ین.
 .3ایى هؿایثها ال شايب ٠لث بیكويی به ِىقت هىح٭ین ایصاؾ يٍؿه اوث.
 .8ایى هؿایثها ال شايب ٠لث بیكويی به ِىقت ٤یكهىح٭ین و ال ٘كی٫
اٙ٠ای ظیات به شايؿاقاو ایصاؾ ٌؿه اوث.
٠ .2لث بیكويی با اٙ٠ای ظیات به هىشىؾات آيها قا هؿایث هیکًؿ.
٠ .01لث ایصاؾ ظیات یا ؾق چاقچىب يٝكیه ؼل٭ث ؼؿاويؿ اوث یا ؾق
چاقچىب يٝكیات ؾیگك جبییىپفیك اوث.
٬ .00ا٠ؿه هٙ١ی کمال يمیجىايؿ ٨ا٬ؿ کمال باٌؿ يٍاوؾهًؿۀ ياؾقوحی
يٝكیات ؾیگك ؾق ه٭ایىه با يٝكیه ؼل٭ث اوث.
٠ لث اٙ٠ای ظیات ٕو به جب ٟآو ٠لث ایصاؾ هؿایثهأ ال ٘كی٫
ؼل٭ث و ؼؿاويؿ اوث.
يحیجه

با بكقوی هحىو قوایی ،ج٩ىیكی و کالهی هحىشه ٌؿین که بیٍحكیى هباظری که با
ه١كو ٦به جىظیؿ هٕ٩ل بیاو ٌؿه اوث .ؾق هًاب ٟج٩ىیكی هكچًؿ هرالها و
هٙالبی ؾقباقۀ بكهاو هؿایث ٬ابل پیگیكی اوث اها ٨٭ٗ ٨ؽك قالی ؾق الحفطیر
الکبیر به ایى بكهاو جّكیط و بك آو جؤ کیؿ ؾاٌحه اوث.
جعلیلهای ِىقتگك٨حه ؾق يهجالبالغه و قوایث هٍهىق به جىظیؿ هٕ٩ل
يٍاو ؾاؾ که بكؼی ال هبايی و ه٭ؿهات بكهاو هؿایث ؾق ایى ؾو هًب٬ ٟابل
اوحؽكاز اوث .بؿیىهًٝىق با جىشه به يهجالبالغه یک ج٭كیك ال بكهاو هؿایث و
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با جىشه به جىظیؿ هٕ٩ل ؾو ج٭كیك ؾیگك ال بكهاو هؿایث قا بالوالی کكؾین٨ .ؽك
قالی ؾق الحفطیر الکبیر بهِكاظث و با ج١ابیك هؽحل٩ی ال ٬بیل ;ظصث،:
;بكهاو :و ;ؾلیل ،:بكهاو هؿایث قا بكهايی هىح٭ل ؾق اذبات ؼؿاويؿ هیؾايؿ که
چًؿیى باق ؾق ٬كآو يیم هٙكض ٌؿه اوث .ؾق ایى ٬ىمث بكهاو ٨ؽك قالی ؾق
٬الب هصؿه ه٭ؿهه ـکك ٌؿ .ؾق ج٭كیك بكهاو هؿایث ال ؾیؿگاه هٙهكی کىٌیؿین
با جعلیل و بكقوی هرالها و هٙالب هؽحل ،٧ج٭كیك شاه١ی ال بكهاو هؿایث
٠كٔه کًین .ؾق ایى قاوحا ،به ِىقت گام به گام ٠مل کكؾین و ابحؿا ج٭كیكی
ابحؿایی ال ؾیؿگاه وی آوقؾین و اٌکاالت ياٜك به آو قا هٙكض کكؾین .ؾق اؾاهه با
جىشه به شىابهایی که به اٌکاالت ؾاؾه ٌؿ به ج٭كیك ؾوم قویؿین و وپه
اٌکاالت ياٜك به ج٭كیك ؾوم قا بیاو کكؾین و با شىاب به ایى اٌکال به ج٭كیك
شاه ٟال بكهاو هؿایث ؾوث یا٨حین.
ایى پژوهً گاهی اولیه ؾق جبییى بكهاو هؿایث اوث و هیجىايؿ ي٭ٙه ٠میمث
و ه٭ؿههای بكای پژوهًهای ب١ؿی ٬كاق گیكؾ .هىئله ظیات ال هباظد بىیاق
ههن و کلیؿی ایى جع٭ی ٫اوث و اللم اوث ؾق پژوهً هىح٭لی به شًبههای
هؽحل ٧آو پكؾاؼحه ٌىؾ .يٝكیات هؽحل ٧ظیات ؾق لیىثًٌاوی و جؤذیك آو بك
هًابغ
٬كآو کكین.
ابكاهیمی ،هعىى ٕ; .ٔ0724بكهاو يٝن ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی ،:ؾق :هؼارف ػملی،
ي.74-3َ ،71
ابى بابى یه ٬می ِٕؿو ،ٔ٪هعمؿ بى ٠لی ٕ .ٔ0404االػحمادات٬ ،ن :المئجمك ال١المی للٍیػ
الم٩یؿ ،الٙب١ة الرايیة.
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ابى شىلی٠ ،بؿالكظمى بى ٠لی ٕ .ٔ0499زاد المطیر فی ػلن الحفطیر ،بیكوت :ؾاق الکحاب ال١كبی.
ابى ٠اٌىق ،هعمؿ ٘اهك ٕ .ٔ0491جفطیر الحذریر والحًىیر المؼروف بحفطیر ابى ػاغىر،
بیكوت :هئوىة الحاقیػ ال١كبی.
ابى کریك ،اوما٠یل بى ٠مك ٕ .ٔ0402جفطیر المرآو الؼظین (ابى کثیر) ،بیكوت :ؾاق الکحب
ال١لمیة ،هًٍىقات هعمؿ ٠لی بیٕىو.
بعكايی ،هاٌن بى ولیماو ٕ .ٔ0402البرهاو فی جفطیر المرآو٬ ،ن :هئوىة الب١رة.
پاپکیى ،قیچاقؾ< اوحكول ،آوقوم ٕ .ٔ0720کلیات فلطفه ،جكشمه :شاللالؿیى هصحبىی،
جهكاو :ظکمث.
پىققووحایی ،شىاؾ ٕ; .ٔ0782بكقوی بكهاو يٝن ال ؾیؿگاه ايؿیٍمًؿاو اوالهی ه١اِك،:
ؾق :پژوهعهای فلطفیکالهی ،ي.34-20َ ،47
ذ١لبی ،اظمؿ بى هعمؿ ٕ .ٔ0499الکػف والبیاو المؼروف بحفطیر الثؼلبی ،بیكوت :ؾاق
اظیاء الحكاخ ال١كبی.
شىاؾی آهلی٠ ،بؿالله ٕ .ٔ0732فطرت در لرآو ،جع٭ی ٫و جًٝین٠ :لی ٠باویاو٬ ،ن :اوكاء.
ــــــــــــــ ٕ .ٔ0780ودی و يبىت در لرآو٬ ،ن :اوكاء.
ــــــــــــــ ٕ .ٔ0782جىدیذ در لرآو ،جًٝین :ظیؿق٠لی ایىبی٬ ،ن :اوكاء.
ــــــــــــــ ٕ 0788ال .ٔ٧جبییى براهیى اثبات خذا٬ ،ن :اوكاء.
ــــــــــــــ ٕ .ٔ0726جطًین٬ ،ن :اوكاء.
ظلی ،ظىى بى یىو .ٔ0762ٕ ٧الباب الذادی ػػر ،جهكاو :هئوىه هٙال١ات اوالهی.
ــــــــــــــ ٕ .ٔ0407کػف المراد فی غرح ججریذ االػحماد٬ ،ن :هئوىة الًٍك االوالهی.
ــــــــــــــ ٕ .ٔ0402هًاهج الیمیى فی اصىل الذیى ،جهكاو :ؾاق االوىة.
ظىیمی٠ ،بؿ ٠لی بى شم١ه ٕ .ٔ0402جفطیر يىر الثملیى ،جّعیط :هاٌن قوىلی٬ ،ن:
اوما٠یلیاو.
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قالی ،ابىال٩حىض ظىیى بى ٠لی ٕ .ٔ0418روض الجًاو و روح الجًاو فی جفطیر المرآو،
هٍهؿ :بًیاؾ پژوهًهای اوالهی آوحاو ٬ؿن قٔىی.
قاهیى٨ ،كض ٕ; .ٔ0721اقجباٖ و جمایم بكهاو يٝن با بكهاو ٤ایی و يٝام اظىى وشىؾ ،:ؾق:
الهیات جطبیمی ،ي.018-27َ ،2
قٌیؿ قٔا ،هعمؿ ٕ .ٔ0404جفطیر المرآو الذکین الػهیر بحفطیر المًار ،بیكوت :ؾاق الم١ك٨ة.
لاهؿی ،هعمؿِاؾ; .ٔ0722ٕ ٪هٙهكی و بكهاوهای اذبات ؼؿا ،:ؾق :هطهری و فلطفه
دیى ،به اهحمام :قٔا اکبكی ،جهكاو :بًیاؾ ٠لمی٨كهًگی اوحاؾ ٌهیؿ هكجٕی هٙهكی.
لهؽٍكی ،هعمىؾ بى ٠مك ٕ .ٔ0413الکػاف ػى دمائك غىاهط الحًسیل و ػیىو األلاویل
فی وجىه الحأویل ،بیكوت :ؾاق الکحاب ال١كبی.
ویؿ قٔی ٕ .ٔ0404يهج البالغه ،جّعیطِ :بعی ِالط٬ ،ن :هصكت.
ویى٘ی٠ ،بؿالكظمى بى ابی بکك ٕ .ٔ0414الذر المًثىر فی الحفطیر بالمأثىر٬ ،ن :کحابؽايه
٠مىهی ظٕكت آیثالله الٝ١می هكٍ٠ی يص٩ی ٕقهٔ.
ٌصا٠ی ،اظمؿ ٕ; .ٔ0722بكهاو هؿایث و قابٙه آو با بكهاو يٝن و ٙ٨كت ،:ؾق :کالم
اضالهی ،ي.94-2َ ،28
ِاؾ٬ی جهكايی ،هعمؿ ٕ .ٔ0416الفرلاو فی جفطیر المرآو بالمرآو والطًة٬ ،ن٨ :كهًگ
اوالهی.
٘با٘بایی ،هعمؿ ظىیى ٕ .ٔ0721المیساو فی جفطیر المرآو ،بیكوت :هئوىة األ٠لمی
٘بكايی ،ولیماو بى اظمؿ ٕ .ٔ9118الحفطیر الکبیر :جفطیر المرآو الؼظین (الطبرايی) ،اقؾو-
اقبؿ :ؾاق الکحاب الر٭ا٨ی.
٘بكویٕ٨ ،ل بى ظىى ٕ .ٔ0739هجمغ البیاو فی جفطیر المرآو ،جهكاو :ياِك ؼىكو.
٘بكی ،هعمؿ بى شكیك ٕ .ٔ0409جاهغ البیاو فی جفطیر المرآو ٕجفطیر الطبریٔ ،بیكوت :ؾاق
الم١ك٨ة.
٘ىوی ،هعمؿ بى ظىى ٕبیجأ .الحبیاو فی جفطیر المرآو ،بیكوت :ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی.

] [ Downloaded from mutahharireview.ir on 2022-05-26

للمٙبى٠ات.

مطهریپژوهی || عال اول ،ؽماسه یکن ،بهاس و جابغحاو 9911

|| 53

٘ىوی ،يّیكالؿیى ٕ .ٔ0413ججریذ االػحماد٬ ،ن :ؾ٨حك جبلی٥ات اوالهی.
٠یاٌی ،هعمؿ بى هى١ىؾ ٕ .ٔ0781الحفطیر ٕجفطیر الؼیاغیٔ ،جهكاو :هکحبة ال١لمیة
االوالهیة.
٤مالی ،ابى ظاهؿ هعمؿ ٕ .ٔ0412االلحصاد فی االػحماد ،بیكوت :ؾاق الکحب ال١لمیة.
٨ؽك قالی ،هعمؿ بى ٠مك ٕ .ٔ0491الحفطیر الکبیر ٕهفاجیخ الغیبٔ ،بیكوت :ؾاق اظیاء
الحكاخ ال١كبی.
٨یٓ کاٌايی ،هال هعىى ٕ .ٔ0402جفطیر الصافی ،جهكاو :هکحبة الّؿق.
ــــــــــــــ ٕ .ٔ0408ػلن الیمیى فی اصىل الذیى٬ ،ن :بیؿاق.
٬ؿقؾاو ٬كاهلکی ،هعمؿظىى ٕ; .ٔ0782اذبات ؼؿا ؾق ٬كآو کكین ،:ؾق :لبطات ،ي،40
َ.38-22
٬كبايی٬ ،ؿقتالله ٕ; .ٔ0727بكقوی جبییى ٠٭اليی بكهاو يٝن ال ؾیؿگاه آیثالله هٙهكی،:
ؾق :جذمیمات کالهی ،ي.69-42َ ،6
٬می٠ ،لی بى ابكاهین ٕ .ٔ0767جفطیر الممی٬ ،ن :ؾاق الکحاب.
َ ْ
کٍی ،هعمؿ بى ٠مك بى ٠بؿال١میم ٕ .ٔ0412رجال الکػی ،جّعیط :هعمؿ بى العىى
الٙىوی ،هٍهؿ :هئوىه يٍك ؾايٍگاه هٍهؿ.
کلیًی ،هعمؿ بى ی١٭ىب ٕ .ٔ0762اصىل الکافی ،جكشمه :ویؿ شىاؾ هّ٩ٙىی و ویؿ هاٌن
گًاباؾی ،ولٙاو هعمؿ بى ظیؿق ٕ .ٔ0418بیاو الطؼادة فی هماهات الؼبادة ،بیكوت :هئوىة
األ٠لمی للمٙبى٠ات.
هحكلیًگ ،هىقیه ٕبیجأ .خذا و هطحی ،جكشمه :ـبیطالله هًّىقی ،جهكاو :ایًٍحیى.
هصلىی ،هعمؿبا٬ك ٕبیجأ .دك الیمیى ،بیشا :االوالهیة.
هعمؿی قیٌهكی ،هعمؿ ٕ .ٔ0782هیساو الذکمة٬ ،ن :ؾاقالعؿید.
هٙهكی ،هكجٕی ٕ .ٔ0720هجمىػه آثار ،جهكاوِ :ؿقا ،ز.07 ،6 ،4 ،7 ،0
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هىقیىى ،کكوی ٕ .ٔ0728راز آفریًع ايطاو ،جكشمه :هعمؿ و١یؿی ،جهكاو :ال٩حط.
هیبؿی ،اظمؿ بى هعمؿ ٕ .ٔ0730کٍ ٧االضرار و ػذة االبرار ٕه١كو ٦به ج٩ىیك ؼىاشه
٠بؿالله ايّاقیٔ ،جهكاو :اهیكکبیك.
يكا٬ی ،هال ههؿی ٕ .ٔ0762ايیص المىدذیى ،جهكاو :المهكا.
هاوپكل ،شاو ٕبیجأ .فلطفه دیى ،گكوهی ال هحكشمیى٬ ،ن :ؾ٨حك جبلی٥ات اوالهی.
هیک ،شاو ٕ .ٔ0739فلطفه دیى ،جكشمه :بهكام قاؾ ،جهكاو :ايحٍاقات بیىالمللی هؿی.
پیيىؽث
 .1بكای يمىيه ایى کحابها بكقوی ٌؿهايؿ :اصىل الکافی ٕکلیًی ،ٔ0762 ،هیساو الذکمة
ٕهعمؿی قیٌهكی ،ٔ0782 ،البرهاو فی جفطیر المرآو ٕبعكايی ،ٔ0402 ،يىر الثملیى
ٕظىیمی ،ٔ0402 ،الحفطیر الصافی ٕ٨یٓ کاٌايی ،ٔ0402 ،جفطیر المرآو الؼظین ٕابىکریك،
 ٔ0402و الذر المًثىر فی الحفطیر بالمأثىر ٕویى٘ی.ٔ0414 ،
 .2بكای يمىيه ایى ج٩اویك بكقوی ٌؿهايؿ :هجمغ البیاو فی الحفطیر المرآو ٕ٘بكوی،ٔ0739 ،
روض الجًاو و روح الجًاو فی جفطیر المرآو ٕقالی ،ٔ0418 ،المیساو فی جفطیر المرآو
ٕ٘با٘بایی ،ٔ0721 ،الحذریر والحًىیر ٕابى٠اٌىق ،ٔ0491 ،الفرلاو فی جفطیر المرآو بالمرآو و
الطًة ِٕاؾ٬ی جهكايی ،ٔ0416 ،يٝكیه ج٩ىیكی شىاؾی آهلی ٕشىاؾی آهلی0788 ،0782 ،
ال 0788 ،٧ب ،ٔ0726 ،البرهاو فی جفطیر المرآو ٕبعكايی ،ٔ0402 ،يىر الثملیى ٕظىیمی،
المًثىر فی الحفطیر بالمأثىر ٕویى٘ی ،ٔ0414 ،الحفطیر ٕج٩ىیك ال١یاٌیٔ ٕ٠یاٌی،ٔ0781 ،
جفطیر الممی ٕ٬می ،ٔ0767 ،بیاو الطؼادة فی هماهات الؼبادة ٕگًاباؾی ،ٔ0418 ،کػف االضرار
و ػذة االبرار ٕه١كو ٦به ج٩ىیك ؼىاشه ٠بؿالله ايّاقیٔ ٕهیبؿی ،ٔ0730 ،جاهغ البیاو فی
جفطیر المرآو ٕج٩ىیك الٙبكیٔ ٕ٘بكی ،ٔ0409 ،الکػف والبیاو المؼروف جفطیر الثؼلبی ٕذ١لبی،
 ،ٔ0499الحفطیر الکبیر :جفطیر المرآو الؼظین ٕالٙبكايیٔ ٕالٙبكايی ،ٔ9118 ،الحبیاو فی جفطیر
المرآو ٕ٘ىوی ،بیجأ ،الکػاف ػى دمائك غىاهط الحًسیل و ػیىو األلاویل فی وجىه الحأویل
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ٕلهؽٍكی ،ٔ0413 ،زاد المطیر فی ػلن الحفطیر ٕابىشىلی ،ٔ0499 ،جفطیر المرآو الذکین
الػهیر بالحفطیر المًار ٕقٌیؿ قٔا.ٔ0404 ،
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